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Samlingen 

En plats för barns inflytande i förskolan? 

Lisa Erdem & Josefin Gustafsson 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att via kvalitativa intervjuer med fem förskollärare undersöka hur barn ges 
möjligheter till inflytande i den organiserade samlingen, samt hur olika ramfaktorer påverkar förskollärarnas 
arbete med att ge dem detta. De svar vi fick analyserades sedan genom vad vi valt att kalla en begreppsanalys, 
där begreppen klassifikation, inramning och ramfaktor användes som verktyg för att belysa informanternas 
uttalanden i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Utifrån våra två frågeställningar fick vi två kategorier av svar som 
vi kallar metoder för att erbjuda inflytande och betydande ramfaktorer, och det är under dessa rubriker vi 
presenterar vårt analyserade resultat. Studien visar att förskollärarna har flera olika metoder för att erbjuda barn 
inflytande i samlingen, däribland olika material som exempelvis samlingspåsar som barnen sen får välja utifrån 
och på så vis påverka samlingens innehåll. Många förskollärare uppgav också att de genom att observera barnen 
får fatt i deras intressen och kan därefter låta detta ligga till grund för när de planerar samlingen, och att barnen 
således indirekt ges ett inflytande i samlingen. De hinder som talades fram var tiden, barngruppsstorleken och 
personaltäthet. De slutsatser vi kommit fram till är att de klassifikationer och inramningar förskollärarna gör i 
samlingen kan förstås som olika metoder för att lättare kunna erbjuda barn inflytande. Dessa metoder är något de 
gör för att komma runt de hinder som olika ramfaktorer skulle kunna innebära. Att erbjuda barn inflytande i 
samlingen är dock ofta förknippat med svårigheter och samlingen kan således förstås som en plats där andra 
strävansmål bör vara i fokus. 
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Förord 
Den här uppsatsen är ett examensarbete skrivet av Lisa Erdem och Josefin Gustafsson som studerar 
sista året på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Under studiernas gång har vi båda 
fått upp intresset för arbetet med barns inflytande i förskolan och under den verksamhetsförlagda 
utbildningen har vi även sett att samlingen har en central roll i verksamheten. I denna studie har vi 
därför valt att undersöka dessa två i relation till varandra. 

Vi vill tacka de fem förskollärare som ställde upp i vår studie, utan dem hade denna inte varit möjlig. 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anna Palmer som under arbetets gång har stöttat och 
hjälp oss framåt med konstruktiva tips och råd.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har skrivit denna uppsats tillsammans men inledningsvis delade vi upp teoridelen och tidigare 
forskning så att vi fokuserade på varsin del, men vi hjälpte varandra kontinuerligt då vi hela tiden suttit 
tillsammans. När vi kommit en bit i skrivandet bytte vi för att vi båda skulle ha god kännedom om de 
olika delarna och den slutgilltliga redigeringen gjorde vi tillsammans. Vid intervjuerna har vi båda 
deltagit utom i två då informanterna önskade att endast en skulle närvara.  
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Inledning 
”Förskolläraren ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 
innehåll”. (Skolverket 2010, s. 12) 

Idag har förskolan blivit en plats där barn ska lära sig och kunna skapa kunskap om samhället och 
demokrati men även en plats som ska förbereda barnen inför skolan. I förskolans läroplan Lpfö98 
(Skolverket 2010) är begrepp som demokrati, solidaritet och jämställdhet centrala och stor vikt läggs 
också vid barns delaktighet och inflytande. Dessa begrepp kan förstås genomsyra hur arbetet på 
förskolan ska bedrivas. Läroplanen är formulerad av politiker som har satt upp mål och riktlinjer som 
förskollärare sedan ska realisera i verksamheten. Som citatet ovan tydligt visar vilar det på 
förskollärarens ansvar att barn ska ges möjligheter till inflytande. Däremot framgår det inte hur det ska 
gå till, vilket lämnar utrymme för tolkning. Under våra VFU-perioder samt tidigare erfarenheter har vi 
sett att samlingen är en rutinaktivitet som förekommer på flera förskolor där förskolläraren ofta är den 
som styr innehållet, vilket kan leda till att barnens inflytande minskas. Eftersom att samlingen har en 
sådan central roll i verksamheten undrar vi om och i så fall hur förskollärarna arbetar för att ge barn 
inflytande i den aktiviteten. Vilka förutsättningar har förskollärarna att realisera ovan nämnda mål och 
riktlinjer i samlingen? Med detta i åtanke har vi valt att skriva om barns inflytande i samlingen med ett 
läroplansteoretiskt perspektiv. Detta för att kunna få syn på hur barns inflytande i samlingen kan 
påverkas av de ramfaktorer, exempelvis tid och barngruppsstorlek, som finns inom 
förskoleverksamheten och hur dessa påverkar vilka möjligheter förskollärarna har att erbjuda barn 
inflytande. 

Inflytande är ett begrepp som kan förstås på många olika sätt och kommer i denna uppsats ha en 
relativt vid betydelse. Johannesen och Sandvik (2009, s. 31) lyfter fram olika definitioner av vad 
inflytande kan innebära som exempelvis att det handlar om mer än att bestämma, det handlar om att 
vara med i en gemenskap. Dessutom menar de att barn ska kunna göra sina åsikter hörda och kunna få 
uttrycka sig och därmed även kunna påverka. I linje med detta anser även vi att inflytande innebär att 
barnen tillåts vara med och bestämma och styra samlingens innehåll samt att de blir lyssnade till och 
får sina åsikter respekterade. Likt läroplanen är begreppet inflytande öppet för tolkning och kommer 
således genom uppsatsen att kunna förstås på olika sätt utifrån hur de olika förskollärarna lyfter fram 
det. Vid några enstaka tillfällen kommer även begreppet delaktighet att användas. Detta på grund av 
att tidigare forskning eller någon av informanterna använt sig av detta, men dess betydelse kan i denna 
studie förstås vara likställt med begreppet inflytande. 

Som vi tidigare nämnt är läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) öppen för tolkning och det 
hamnar således på förskollärarnas ansvar att utifrån lokala villkor tolka hur man ska arbeta mot de 
strävansmål som finns. Vi har därför valt ett läroplanteoretiskt perspektiv eftersom att den beskriver 
hur olika ramfaktorer kan påverka en verksamhet, vilket vi utvecklar längre fram i uppsatsen.  

Samlingen är en vuxenstyrd aktivitet vilket påverkar barnens möjligheter till inflytande (Emilson 
2007). Barns initativ tas endast tillvara utifrån den vuxnes intressen och barns inflytande kan därmed 
förstås vara starkt kopplat till den vuxnas villkor och huruvida hen är villig att ge utrymme för 
inflytande eller inte (Eide, Os & Pramling Samuelsson 2012). Dessutom menar Rubinstein Reich 
(1994) att förskollärare tycker att det är svårt att bemöta enskilda individer samtidigt som hela 
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gruppens behov ska tillgodoses. Hon talar även om problematiken i att ge barnen inflytande samtidigt 
som pedagogerna själva har en pedagogisk poäng som de vill förmedla till barnen. Även storleken på 
barngruppen samt personaltäthet är bidragande faktorer till att läroplanens mål angående inflytande 
kan kännas svåra att realisera (Arnér 2006). Därmed har vi valt att undersöka just samlingen som arena 
för barns inflytande.  

Eftersom att samlingen är en vuxenstyrd aktivitet vill vi undersöka om förskollärarna anser att barn 
har något inflytande i samlingen samt vilka förutsättningar som har betydelse för att detta ska kunna 
erbjudas. Dessutom vill vi även undersöka vilka didaktiska metoder förskollärarna använder för att ge 
barn inflytande i denna aktivitet. Syftet med vår studie blir därmed att undersöka hur barn ges 
möjligheter till inflytande i den organiserade samlingen. För att kunna undersöka detta har vi valt att 
intervjua fem olika förskollärare för att lyfta fram deras syn på samlingen som ett forum för att ge barn 
inflytande, deras eget ansvar för att detta möjliggörs samt vilka ramfaktorer de anser vara avgörande 
för att kunna göra detta. 

Tidigare forskning 

Bakgrund 
Ur ett historiskt perspektiv framgår det att samlingen har sina rötter i Fröbels pedagogik. Redan på den 
tiden användes samlingen i samband med bland annat sång och rörelselekar (Rubinstein Reich 1996, s. 
28-29). Dessutom visar tidigare undersökningar att samlingen var en stor del av verksamheten mellan 
1940-1960-talet. Fastän strukturen på samlingen ändrades under åren var innehållet fortfarande 
likadant med drag från Fröbels tid (Rubinstein Reich 1996, s. 33).  

De föreställningar som finns kring barnens behov som är kopplat till bland annat samhällssynen ligger 
till grund för hur samlingen motiveras i de riktlinjer och officiella mål som finns för förskolans 
verksamhet (Rubinstein Reich 1996, s. 47). Dessutom framgår det att samhällets ekonomiska, sociala 
och kulturella struktur också kan påverka samlingens upplägg (Rubinstein Reich 1996, s. 48). Detta 
kommer att förklaras tydligare i teoridelen. 

För att barns behov ska kunna tillgodoses i samlingen är det viktigt att inte ha för stora barngrupper 
eller för stora ålderskillnader mellan barnen (Rubenstein Reich 1996, s. 34). Dessutom menar 
Rubinstein Reich (1996, s. 34) att samlingen inte ska vara längre än 20 minuter för att barnen ska orka 
med att delta i den. Fastän samlingen är en relativt styrd aktivitet av förskollärare så finns det plats för 
att kunna erbjuda barn inflytande (Rubinstein Reich 1996, s. 51). Det som kan vara svårt är att det 
finns olika ramfaktorer i form av tid, gruppstorlek och åldersskillnader som kan begränsa barns 
möjligheter till inflytande (Rubinstein Reich 1996, s. 84).  

Tidigare forskning 
I sin artikel Circle time in preschool: an analysis of educational praxis har Rubinstein Reich (1994) 
undersökt vilken funktion samlingen kan sägas ha i förskolans verksamhet. Detta har hon undersökt 
med hjälp av videofilmade observationer av samlingar samt så kallade ”stimulated recall”-intervjuer 
med barn och förskollärare på fem olika förskolor (Rubinstein Reich 1994, ss. 51). Hon hade även 
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uppföljningsintervjuer med förskollärarna minst tre gånger per grupp under en treårsperiod efter själva 
datainsamlandet skett (Rubinstein Reich 1994, ss. 54). Hennes resultat visar bland annat att samlingen 
kan ses som en daglig rutin som delvis finns till för att skapa en trygghet och en känsla av 
samhörighet, och delvis används som en referenspunkt för att kunna ha kontroll (Rubinstein Reich 
1994, ss. 55). Det syfte pedagogerna i studien uttrycker att samlingen har är att bidra med en god 
daglig rytm, att barnen ska få känna grupptillhörighet och de får social träning. De menar även att 
samlingen kan vara en plats att erkänna sin yrkesroll genom att den kan ses som en konkret 
lärandesituation (Rubinstein Reich 1994, ss. 55). Ur barnens synvinkel var samlingen en plats där de i 
första hand fick lära sig att sitta stilla och bete sig. De pratade väldigt lite om själva innehållet i 
samlingen utan fokuserade mer på själva utformandet, vilket författaren tolkar som att samlingen för 
dem mest var en plats där de var tvungna att lägga band på sig och försöka att sitta stilla (Rubinstein 
Reich 1994, ss. 56). Rubinstein Reich (1994, ss. 57) skriver även att hon i sin studie fått syn på att 
vissa ramfaktorer bildar motsättningar som pedagogerna sedan måste förhålla sig till och hantera för 
att kunna behålla ett flyt i samlingen. De motsättningar hon tar upp handlar bland annat om att bemöta 
varje enskild individ samtidigt som hela gruppens behov ska tillgodoses, samt att ge barn inflytande i 
samlingen samtidigt som förskollärarna själva har en pedagogisk poäng som de vill förmedla. För att 
hantera dilemmat med att se till varje individ och gruppen samtidigt använde sig pedagogerna av olika 
metoder. Bland annat hade de olika aktiviteter i samlingen där ett av barnen fick vara i fokus för allas 
uppmärksamhet (Rubinstein Reich 1994, ss. 57). 

Precis som Rubinstein Reich menar Kärrby (i Emilson 2007, ss. 17) att syftet med samlingen är att å 
ena sidan att få barnen känna en gemenskap av att tillhöra en grupp och å andra sidan att fokusera på 
lärande. Emilson och Folkesson (2006 i Emilson 2007, ss. 12) menar att en aktivitet som är starkt 
avgränsad och inramad av exempelvis förskollärare leder till att barns möjligheter till deltagande och 
inflytande minskas. En aktivitet som anses vara starkt avgränsad och inramad i förskolan är samlingen 
där det är förskolläraren som bestämmer vad som ska ingå och hur den ska utföras (Emilson 2007, ss. 
13). Därmed går detta att tolka som att barn inte ges mycket inflytande när förskolläraren är den som 
styr både innehållet och hur detta ska förmedlas. Barns möjlighet till inflytande minskas i samlingen 
och när de väl får bestämma så är det utifrån olika redan bestämda alternativ (Emilson 2007, ss. 36). 
Denna studie gjordes med hjälp av observationer där fokus var på interaktionen mellan barn och 
förskollärare i olika situationer (Emilson 2007, ss. 18). Teorin som Emilson (2007, ss. 17-18) utgick 
ifrån var kritisk teori, vilket innebär att hon har utgått ifrån att försöka tolka, beskriva och förstå de 
sociala institutionerna för att kunna förstå barns inflytande i förskolan.  

I artikeln Små barns medvirkning i samlingsstunder presenterar Eide, Os och Pramling Samuelsson 
(2012) sin studie kring barns möjligheter till inflytande och medbestämmande i samlingssituationer. 
För att studera detta har de genomfört videoobservationer vid åtta olika samlingstillfällen på åtta olika 
förskolors småbarnsavdelningar (Eide et al. 2012, ss. 8). Deras resultat visar att samlingen kan sägas 
vara en vuxenstyrd gruppaktivitet där lite utrymme finns för barnens inflytande. Samtidigt menar de 
dock att vuxenstyrningen kanske är något som skapar en trygghet för barnen genom att de vet att det 
snart blir deras tur att komma till tals (Eide et al. 2012, ss. 16). Brendeland (2009, i Eide et al. 2012, 
ss. 4) skriver att det inte är lätt att inta rollen som ledare och samtidigt hantera olika inspel från barnen 
och dessutom försöka förmedla kunskap på ett för barnen intressant sätt. Eide et al. (2012, ss. 4-5) 
skriver även att förskollärare ofta genom erfarenhet vet vad barnen är intresserade av och planerar 
samlingen därefter, eller att de genom observation får fatt i barnens intressen. Genom att sedan låta 
observationerna ligga till grund för innehållet i samlingen menar de att barnen indirekt gjorts 
delaktiga, men de lyfter samtidigt fram svårigheterna i detta tillvägagångssätt eftersom barnen har vitt 
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skilda intressen och ofta växlar mellan flera aktiviteter. I sin analys lyfter de fram att barns önskemål 
tas tillvara vid flera tillfällen men att det sker på förskollärarens villkor och sker endast när de anser att 
det passar in i deras planering (Eide et al. 2012, ss. 13-14). De lyfter även fram att förskollärarna 
ibland ställer frågor angående innehållet men att barnens åsikter ändå inte lyssnas till, utan 
förskollärarna fortsätter på det spår de tänkt från början (Eide et al. 2012, ss. 14). De tillfällen då 
barnens perspektiv togs tillvara på var endast när det var till nytta för och i linje med det förskolläraren 
hade planerat (Eide et al. 2012, ss. 17). Författarna skriver även att det är ett problem att ge alla barn 
möjligheter till inflytande samtidigt och att många förskollärare upplever att stora barngrupper innebär 
svårigheter med att ge barn inflytande i samlingen (Østrem, Bjar, Føkser, Hogsnes, Jansen, 
Nordtømme & Tholin 2009 i Eide et al. 2012, ss. 6). 

Även Johannesen och Sandvik (2009, s. 40) skriver hur vuxna alltid är i en maktpositon gentemot barn 
och det kan således förstås som deras uppgift att ge barnen inflytande i sin vardag på förskolan. De 
menar att huruvida vuxna är villiga att släppa kontrollen och dela med sig av sin makt har att göra med 
om de ser barnen som subjekt eller om de bemöter dem utifrån ett bristperspektiv (Johannesen & 
Sandvik 2009, s. 42). Vidare menar de även att rutiner i viss mån har negativ inverkan på barns 
möjligheter till inflytande genom att barns initiativ inte alltid uppmärksammas om de kommer vid ”fel 
tidpunkt” på dagen (Johannesen & Sandvik 2009, s. 52). De diskuterar också vad inflytande kan 
innebära och menar att det handlar om något mer än endast medbestämmande. Det handlar om att vara 
en del av en gemenskap och att bli lyssnad till samt respekterad (Johannesen & Sandvik 2009, ss. 30-
31). Boken utgår från författarnas egna erfarenheter samt berättelser från lärarstudenter. De har även 
genomfört projekt som dokumenterades genom film och foto och som sedan analyserades genom 
dekonstruktiva samtal mellan studenter och författarna. Några teoretiska aspekter de utgått ifrån är 
postmodernt tänkande samt kritisk teori (Johannesen & Sandvik 2009, ss. 8-10). 

Arnér (2006, s. 47) har med hjälp av pedagogers berättelser från ett projektarbete samt 
minnesanteckningar från nätverksträffar inom projektet skrivit sin licentiatavhandling Barns inflytande 
i förskolan – problem eller möjlighet för de vuxna?. I analysen av sitt material använder hon sig av 
Moira von Wrights begrepp intersubjektiv vändning för att kunna synliggöra det perspektivskifte som 
pedagogerna i nätverksgruppen gjort under projektets gång. Hon använder sig också av Vygotskijs 
teori om den närmsta utvecklingszonen för att synliggöra den utveckling som är möjlig i interaktionen 
mellan barn och vuxna, och anknyter således även delvis till ett sociokulturellt perspektiv för att visa 
på det lärande och samspel pedagogerna uttrycker (Arnér 2006, s. 39). Hennes resultat visar bland 
annat på att traditioner och regler till stor del styr arbetet. Om barnen tog initiativ till något som kunde 
störa ordningen eller kom i konflikt med planeringen bemöttes detta med motstånd från pedagogerna 
eftersom de då befarade att det skulle bli kaos (Arnér 2006, s. 93). Hon lyfter även fram olikheten i 
maktförhållandet mellan barn och vuxna och menar att det ligger hos dem vuxna i förskolan att se till 
att barnen ges inflytande och möjlighet att påverka (Arnér & Tellgren 2006; von Wright 2000 i Arnér 
2006, s. 95). Detta är helt beroende av de vuxnas kunskap, förhållningssätt, självinsikt och mod att 
våga ha ett mer accepterande bemötande, då ett bemötande som är väldigt styrande och återhållsamt 
blir ett hinder för barns inflytande (Arnér 2006, s. 101). Hon skriver även att det finns pedagoger som 
finner läroplanen och dess mål omöjliga att uppfylla på grund av att vissa förhållanden i 
verksamheten, som till exempel för stora barngrupper och för lite personal, blir till hinder (Arnér 2006, 
s. 102). 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att via intervjuer med förskollärare undersöka hur barn ges möjligheter till 
inflytande i den organiserade samlingen. För att kunna undersöka detta har vi använt oss av dessa 
frågeställningar: 

• Hur organiserar och genomför förskollärare samlingar i förskolan för att erbjuda barn 
inflytande i samlingen i enlighet med läroplanen? 

• Hur kan de olika förutsättningar och hinder som ramfaktorer innebär påverka förskollärares 
möjligheter att erbjuda barn inflytande i samlingen?  

Teoretiskt perspektiv 

Inledning  
Som tidigare nämnts visar tidigare forskning att barns inflytande i samlingen är väldigt begränsat och 
starkt beroende av vilka möjligheter till detta förskolläraren erbjuder barnen (Emilson 2007; Eide et al 
2012). Huruvida förskollärarna har möjlighet att erbjuda barnen inflytande kan sägas bero på vissa 
organisatoriska ramfaktorer som till exempel storlek på barngrupp och antal personal (Arnér 2006, s. 
102). Med ett läroplansteoretiskt perspektiv hoppas vi kunna göra ett tillägg till tidigare studier genom 
att synliggöra vilka faktorer som ligger till grund för dessa begränsningar samt på vilket sätt de 
påverkar. Vi kommer först att beskriva det läroplansteoretiska perspektivet mer allmänt, för att sedan 
gå djupare in på de begrepp som vi kommer att använda oss av i vår kommande analys. 

Läroplansteori  
I ett svenskt sammanhang har begreppet läroplan haft en väldigt konkret betydelse, vilket innebär att 
läroplanen används som ett styrdokument där verksamhetens mål och innehåll utformas (Eriksson 
2014, s. 27). Läroplanen är en produkt av samhället och dess ideologier speglar samhällets uppfattning 
om vad som ses som viktiga kunskaper vid en specifik tidpunkt (Wahlström 2015, s. 11; Vallberg 
Roth 2011, s. 10).  Ulf P Lundgren (1983 i Eriksson 2014, s. 27) menar att läroplansteori uppstår och 
formas i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. Det är bland annat skolans olika mål, innehåll och 
kommunikationssätt som skrivs i läroplanen. Vidare menar Lundgren (1983 i Eriksson 2014, s. 27) att 
olika sociala, ekonomiska och kulturella samhällsfaktorer har en stor betydelse när urvalet av vad som 
ska skrivas ner i läroplanen görs.   

Inom läroplansteori talas det om olika arenor som kan påverka verksamhetens innehåll (Dahlberg, 
Lundgren & Åsén 1991 i Eriksson 2014, s. 28). Dessa arenor kan förstås genom att verksamhetens 
innehåll produceras på en statlig, kommunal och lokal nivå. Linde (2006, s. 6) benämner dessa som 
formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Lindensjö och Lundgren (2000 i Eriksson 
2014, s. 28) menar att inom dessa olika arenor finns det många olika aktörer som påverkar urvalet av 
innehållet i verksamheten. Inom formuleringsarenan sker urvalet och organiseringen av verksamhetens 
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innehåll vilket kan förstås som att det är där det bestäms vilka ämnen som ska studeras, vad de ska 
innehålla, hur länge lektionerna ska vara samt vilka mål som ska uppfyllas (Linde 2006, s. 19; 
Eriksson 2014, s. 28).  Utifrån förskolan kan detta tolkas genom att det är i formuleringsarenan som 
verksamhetens innehåll bestäms, vilka strävansmål samt riktlinjer som ska finnas i läroplanen. I 
tranformeringsarenan ska dessa mål och inriktningar sedan tolkas av bland annat förskolläraren som 
sedan lägger upp en strategi för hur verksamheten ska bedrivas (Linde 2006, s. 48, 56). I 
realiseringsarenan ska dessa mål och inriktningar utföras, vilket innebär att förskollärarna ska 
genomföra läroplansmålen i verksamheten, där olika yttre faktorer kan påverka vad som går att 
möjliggöra i verksamheten (Linde 2006, s. 65; Eriksson 2014, s. 28).  

En del av det läroplansteoretiska perspektivet är ramfaktorteorin. Vi har i denna studie valt att 
fokusera på denna där begrepp som klassifikation och inramning är centrala. Dessa presenteras mer 
utförligt nedanför. 

Ramfaktorteori  

Enligt Lundgren (1981 i Eriksson 2014, s. 30) begränsas, styrs och regleras skolans verksamhet av 
juridiska, ideologiska och ekonomiska ramar. Sett till förskolan kan de ekonomiska ramarna kopplas 
till vilka resurser förskolan har, de juridiska till vilka lagar som finns samt de ideologiska till de 
styrdokument som finns för verksamheten (Dahlberg, Lundgren & Åsén 1991; Dahlberg & Åsén 
1986a i Eriksson 2014, s. 30). 

Ramfaktorteorin är del av läroplansteorin som innebär olika sorters begränsningar i undervisningen, 
som exempelvis antal elever och material (Linde 2006, s. 15). Dessutom menar Eriksson (2014, s. 29) 
att denna teori ger möjligheter till att undersöka vad som går att utföra i verksamheten utifrån vilka 
villkor som finns. Detta sätt att tänka infördes i Sverige av Dahllöf och Lundgren då de försökte visa 
hur politiskt grundade mål kunde påverka undervisningen (Eriksson 2014, s. 29). Med ramfaktorteorin 
går det därmed att förstå att olika yttre faktorer kan påverka aktivitetens innehåll (Wahlström 2015, s. 
25). Dahllöf (1999 i Wahlström 2015, s. 24) menar att de organisatoriska ramarna och förskollärarnas 
förhållningssätt till dessa påverkar vilken form av verksamhet som bli möjlig att bedriva. Inom 
förskolan kan då olika ramfaktorer som antal barn, tid, läroplanen samt olika rutiner påverka 
förskollärarens möjligheter till att ge barn inflytande i samlingen. 

Klassifikation och inramning 

Inom läroplansteorin är Basil Bernstein begrepp classification och framing centrala begrepp. På 
svenska översätts dessa begrepp till klassifikation/avgränsning och inramning (Linde 2006, ss. 12-
13; Eriksson 2014, s. 28). Vidare i denna text kommer begreppen klassifikation och inramning att 
användas. 

Begreppet klassifikation används i samband med att olika avgränsningar görs kring exempelvis 
aktivteter, ämnen, tid och lokal (Eriksson 2014, s. 28). Klassifikation kan å ena sidan ha en stark 
avgränsning mellan olika ämnen och aktiviteter i verksamheten, vilket kan tolkas som att olika ämnen 
och aktiviteter aldrig går in i varandra. Å andra sidan kan verksamhetens olika ämnen och aktiviteter 
ha en svag klassifikation vilket innebär att gränserna inte är lika tydliga och kan därmed blandas 
samman (Eriksson 2014, s. 28).  Begreppen klassifikation och inramning används främst i skolan där 
det framgår att ett ämne kan ge en stark avgränsning respektive svag, denna avgränsning möjliggör att 
det går att inrama ämnet (Linde 2006, s. 13). För att koppla detta till förskolan går det att se att en viss 
aktivitet, samlingen, kan ha en stark avgränsning vilket innebär att förskollärare får mer kontroll över 
samlingen. Har en aktivitet mycket begränsningar ökar möjligheterna till mer kontroll. Denna 



8 
 

avgränsning talar om vad det går respektive inte går att göra i den speciella aktiviteten (Linde 2006, s. 
13).  Emilson (2007, ss. 18) menar att begreppet klassifikation är starkt kopplat till maktrelationer och 
används för att undersöka relationen mellan olika aktiviteter i förskolan. Dessa relationer visar på att 
gränser mellan olika aktiviteter kan vara båda starkt- och svagt klassificerade. Samlingen ses som en 
stark klassifikation, vilket innebär att aktiviteten är stark och kan inte förknippas med något annat 
ämne (Emilson 2007, ss. 18).  

Begreppet inramning används i samband med kontroll över kommunikationen i verksamheten 
(Eriksson 2014, s. 28). Emilson (2007, ss. 18) menar att när man studerar barns inflytande är 
inramning väldigt viktigt eftersom att begreppet visar på vem som kontrollerar vad i en 
kommunikation. Inramning kan i denna studie förstås genom hur förskollärarens kontroll över 
kommunikationen och innehållet påverkar barnens möjligheter till inflytande i samlingen (Emilson 
2007, ss. 19).  Likt begreppet klassifikation kan inramning vara både stark och svag. När inramningen 
är stark innebär det att kontrollen över kommunikation är tydlig i verksamheten och faktorer som 
tempot, ordning och bedömning i kommunikationen är väldigt kontrollerat. Medan en svag inramning 
innebär att kommunikationen inte alls är lika tydlig (Eriksson 2014, ss. 28-29).  

Begreppen ramfaktor, klassifikation och inramning kommer vi att återkomma till lite längre ner, där vi 
kommer använda dem som verktyg i vår analys. Detta för att lyfta fram vilka förutsättningar som är av 
betydelse för att förskollärarna ska kunna ge barn inflytande i en relativt styrd aktivitet som samlingen 
faktiskt är.  

Metod 
Detta avsnitt kommer att redogöra dels för vilken metod som använts för datainsamling och dels den 
metod som använts för att analysera materialet. 

Denna studie är kvalitativ vilket innebär att man försöker få kunskap om varför människor handlar på 
det sätt de gör samt vilken påverkan villkor i samhället har på dem (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). En 
kvalitativ ansats lämpar sig bra till studier vars syfte är att fånga människors sätt att tänka kring något, 
för att söka förståelse inom ett ämne eller urskilja mönster (Trost 2010, s. 32). Något som söks när 
olika undersökningar kring samhället görs är att ta reda på vilka fenomen som finns, hur de fungerar, 
hur de kan påverka andra samt hur de uppstår och kan förändras med tiden (Ahrne & Svensson 2015, 
s. 8). Detta kan då undersökas genom att intervjua människor om deras åsikter, genom att observera 
hur människor gör när de interagerar med varandra samt genom att titta på tidigare dokument (Ahrne 
& Svensson 2015, s. 8). Det är med andra ord människors upplevelser av dessa fenomen som betonas i 
en kvalitativ metod (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 53). 

Val av metod 
Den tidigare forskning kring barns inflytande som vi har tagit del av utgår till mestadels från 
observationer vilket är en metod som synliggör hur det ser ut. Denna metod gör det möjligt för 
forskaren att kunna undersöka ett fenomen med hjälp av syn och hörsel (Eriksson Barajas et al. 2013, 
s. 132). Då vi vill ta reda på vilka metoder förskollärare använder för att erbjuda barn inflytande i 
samlingen har vi valt att använda oss av intervjuer. Syftet med denna metod är att fånga människors 
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åsikter kring ett specifikt ämne (Löfgren 2014, s. 150). Det kan därmed förstås som en passande metod 
för vår studie eftersom att vi vill lyfta fram förskollärares kunskap och erfarenheter kring arbetet med 
barns inflytande i samlingen. Dessutom hjälper intervjun till att få fram förskollärarnas åsikter kring 
vilka ramfaktorer som påverkar deras arbete och på vilket sätt de gör det. Eftersom det är 
förskollärarna som arbetar med att transformera och realisera läroplanen är det viktigt att få fram deras 
perspektiv när vi har valt en läroplansteoretisk utgångspunkt, eftersom denna tar upp olika faktorer 
som kan påverka verksamhetens innehåll och därmed även samlingen. Intervju kan således förstås 
vara den metod som bäst kan få fram det vi vill undersöka.  

Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebär ett friare upplägg där frågorna inte följer någon 
specifik ordning (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 128). Detta sätt att genomföra intervjuerna var 
väldigt produktivt eftersom det tillät oss att ställa följdfrågor och be informanterna att utveckla sina 
svar. Det gjorde även att vi i intervjusituationerna inte kände oss låsta utan kunde anpassa ordningen 
på frågorna efter svaren. Vid intervjuerna ställde vi i stor utsträckning öppna frågor för att lyfta fram 
förskollärarnas egna åsikter och upplevelser, och inte riskera att påverka dem genom att svaret känns 
förutbestämt (Back & Berterö 2015, s. 151). 

Urval och avgränsningar 
I ett kvalitativt urval väljs informanter ut som kan berätta om forskningsfrågan (Eriksson Barajas et al. 
2013, s. 137). Vi har i vår studie därför valt att intervjua endast förskollärare eftersom att det är dem 
som har det övergripande ansvaret i verksamheten. Dessutom valde vi förskollärare för att det skulle 
bli ett strategiskt urval vilket innebär att vi valde informanter som har genomgått en utbildning 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 137). Vi valde att intervjua förskollärare från olika förskolor för att få 
mer bredd i materialet. Vi transkriberade intervjuerna i sin helhet men under analysen valdes vissa 
svar bort eftersom att de saknade relevans för vårt syfte. 

Undersökningspersoner 

Som tidigare nämnts har vi intervjuat fem förskollärare från fem olika förskolor, samtliga kommunala. 
Till en början så skulle vi intervjua sex förskollärare men då fick ett sent bortfall räckte inte tiden till 
för att hitta en ny informant. En informant arbetade på småbarnsavdelning (åldrar 1-3) och övriga 
arbetade på storbarnsavdelning (åldrar 3-5). Erfarenheten varierade mellan 3-28 år. Vidare kommer 
dessa förskollärare att benämnas med deras nummer för att avidentifiera dem. 

Förskollärare 1: Kvinna, 3 års erfarenhet, arbetar på storbarnsavdelning. 

Förskollärare 2: Kvinna, 3 års erfarenhet, arbetar på storbarnsavdelning. 

Förskollärare 3: Kvinna, 28 års erfarenhet, arbetar på småbarnsavdelning. 

Förskollärare 4: Kvinna, 3 års erfarenhet, arbetar på storbarnsavdelning. 

Förskollärare 5: Kvinna, 3 års erfarenhet, arbetar på storbarnsavdelning. 

Genomförande 
Vi började med att maila några förskolor och förskolechefer och frågade om de var intresserade av att 
delta i vår studie. Då detta inte ledde någonvart valde vi att ringa runt till olika förskolor i Stockholms 
stad. Det var väldigt svårt att få tag på förskollärare som kunde tänka sig ställa upp i vår studie men till 
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slut fick vi tag på tre förskolechefer som gav oss kontaktuppgifter till förskollärare på deras enheter. 
Vi tog kontakt med dem och förklarade vår studies syfte och frågade om de kunde tänka sig att ställa 
upp på en intervju. När vi fått ett godkännande från samtliga bokade vi in tider som passade dem och 
mailade därefter samtyckesbrevet (Bilaga 1) till dem. Därefter formulerade vi en intervjuguide (Bilaga 
2) utifrån vår studies syfte, frågeställningar och teori. En intervjuguide kan ha en stark eller svag 
inverkan på intervjuns upplägg och det är beroende av den specifika studien och intervjuarens 
omdöme hur strikt den ska följas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 172). Vi har som tidigare nämnts valt 
att använda oss av en halvstrukturerad intervju där vi själva kunde bestämma vilken följd som passade 
bäst att ta frågorna i. När vi formulerat vår intervjuguide testade vi frågorna genom att intervjua dels 
varandra och sedan även en vän som är förskollärare för att se om någon fråga var oklar.  

De två första intervjuerna genomfördes av en av oss på förskollärarnas respektive arbetsplats. Den 
tredje intervjun genomfördes av oss båda i ett grupprum på Stockholms universitetsbibliotek och de 
två sista genomfördes även de på förskollärarnas respektive arbetsplats av oss båda. Vid de intervjuer 
som vi genomförde tillsammans var det en av oss som ställde frågor och den andra hade en mer passiv 
roll, men ställde ibland följdfrågor på de svar informanten gav. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
appen röstmemon på våra iphone och transkriberades sedan i sin helhet för att vi lättare skulle kunna 
gå tillbaka och analysera materialet.  

Databearbetning och analysmetod 
Efter att intervjuerna genomförts försökte vi dela upp transkriberingen så rättvist som möjligt. Hela 
intervjuerna transkriberades för att vi lättare skulle kunna hitta eventuella likheter/skillnader i svaren. 
Innan vi började med transkriberingarna lyssnade vi även igenom samtliga intervjuer tillsammans. Vid 
transkriberingarna valde vi att inte korrigera något svar trots att språket ibland hade vissa brister. Detta 
gjordes för att det rent etiskt inte kändes rätt att ändra på informantens uttalande eftersom det ändå 
framgick tydligt vad som menades, samt att vi ville förmedla en rättvis bild av denne. Det enda vi 
ändrade på var att vi avidentifierade barnens kön i informanternas uttalanden genom att inte använda 
han respektive hon.  

Vi använde oss av olika färger för sortera i transkriberingen, vi hade olika färger för att tydligt 
markera vilka uttalandet som kunde kopplas till barns inflytande, förskollärarnas metoder för att 
erbjuda barnen inflytande samt vilka ramfaktorer som påverkar deras möjligheter att erbjuda detta. Vid 
transkriberingen använde vi olika metoder, en av oss laddade ner programmet ExpressScribe som 
bland annat har en funktion som gör det möjligt att sakta ner talet. Detta underlättade arbetet och det 
gick snabbare att transkribera eftersom det krävdes mindre pauser i lyssnandet. Den andre av oss valde 
att transkribera med papper och penna för att sedan skriva in det på datorn. Detta tog betydligt längre 
tid men ledde till god kännedom om materialet eftersom att detta bearbetades flera gånger.  

Metod för analys med utgångspunkt i begrepp från ramfaktorteori  

Vi valde att göra en vad vi valt att kalla begreppsanalys med hjälp av ramfaktorteori samt begreppen 
klassifikation och inramning. Detta för att i enlighet med vår studie se vilken betydelse de olika 
begreppen får i analysen i relation till syftet samt våra frågeställningar. Eriksson Barajas et al. (2013, 
s. 33) menar att ett begrepp kan få olika betydelser beroende på hur de lyfts fram och i vilket 
sammanhang. Vidare framgår det att syftet med en begreppsanalys är att förtydliga och förstå vad ett 
begrepp betyder i relation till det fenomen som begreppet omfattar (Eriksson, Nordman & Myllymäki 
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1999 i Eriksson Barajas et al. 2013, s. 33). Därmed passar denna metod vår studie då vi vill lyfta fram 
dessa begrepps betydelse i förskollärarnas arbete med barns inflytande i samlingen.  

Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2011, s. 18) skriver att det finns forskningsetiska regler som forskaren bör följa för 
att studien ska vara etiskt försvarbar. Det handlar bland annat om vad forskaren förväntas göra innan, 
under och efter studien. Vetenskapsrådet (2011, s. 18) menar att innan studien ska ett informations- 
och samtyckesbrev skickas, under studien är det viktigt att tänka på riskerna samt frågorna som ska 
ställas och efter studien ska resultatet sedan publiceras. Vi tog hänsyn till allt detta under studiens 
gång och vi var väldigt tydliga med att informera om allt detta till deltagarna i vår studie. I det följande 
avsnittet beskriver vi hur vi har gått tillväga i vår studie.  

När vi fått godkännande från förskolechefer och fått kontakt med förskollärare skickade vi iväg ett 
informationsbrev samt ett samtyckesbrev till dem där vi förklarade studiens syfte. I brevet förklarade 
vi även att deltagarnas uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att de när som helst under 
studiens gång kunde välja att avbryta sin medverkan (Löfdahl 2014, ss. 36-37). Konfidentialitet 
innebär att inga obehöriga kommer att få ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). Vi har 
avidentifierat samtliga informanter i vår uppsats genom att inte använda deras riktiga namn eller skriva 
ut namnet på deras arbetsplats (Vetenskapsrådet 2011, s. 46, 67). Vetenskapsrådet (2011, s. 23) skriver 
att materialet som samlas in endast får användas i samband med den forskning som bedrivs för att 
uppfylla ett av de etiska krav som finns. Detta kallas för nyttjandekravet (Löfdahl 2014, s. 38) och i 
linje med detta tydliggjorde vi i vårt samtyckesbrev samt även muntligen vid intervjuerna att 
materialet endast skulle användas för bearbetning i vår studie och att det kommer att förstöras när 
uppsatsen är godkänd.  

Trost (2010, s. 67) skriver att i en intervju kan informanten känna sig underlägsen om det är två som 
intervjuar. När vi tog kontakt med informanterna informerade vi att vi gärna ville göra intervjun båda 
två tillsammans men tog hänsyn till att vissa informanter inte ville bli intervjuade av oss båda. Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 52, 212) skriver att en forskningsintervju är beroende av relationen mellan 
informanten och intervjuaren samt att intervjuaren är i en maktposition gentemot informanten. Vi 
strävade därför efter att alltid vara öppna i vårt kroppsspråk, inte ha en dömande min samt att inte 
lägga några värderingar i eventuella följdfrågor. Intervjuerna gjordes enskilt med varje informant för 
att de skulle känna sig trygga att tala utifrån egna erfarenheter och inte påverkas av andras åsikter. Vid 
en gruppintervju är det lätt att påverkas av andras åsikter och ibland kanske inte informanten vågar 
säga det hen tycker av rädsla för vad de andra kan tycka (Trost 2010, s. 67; Löfdahl 2014, s. 37).  

Studiens kvalitet 
I denna studie var vår största svårighet att få tag på informanter som kunde tänka sig att ställa upp. 
Mot slutet fick vi även ett bortfall av en informant och då det kom så sent hann vi inte kontakta någon 
ny. Därmed minskades underlaget för vår studie något och en svaghet kan därför vara tillförlitligheten. 
Eftersom att vi endast har intervjuat ett litet urval av förskollärare går det inte att dra en generell 
slutsats av resultatet. Dock har de fem informanterna gett väldigt likvärdiga svar vilket gör att det går 
att se ett mönster som ökar tillförlitligheten i vår studie.  
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Kvale och Brinkmann (2014, ss. 212-213) skriver att en vanlig invändning mot intervju som metod är 
att resultaten kan bero på att intervjuaren ställt ledande frågor. Då vi till stor del endast ställt öppna 
frågor har vi kunnat undvika att påverka resultatet på detta sätt. Det som var bra med att använda 
halvstrukturerad intervju som metod var att vi kunde ställa följdfrågor på de svar vi fick samt att 
informanterna gavs möjligheten att kunna prata fritt kring den frågan som ställdes.  

En svaghet med intervju som metod är att vid en transkribering förloras en del av materialet. Redan 
vid inspelningen av intervjun tappas både kroppsspråket och gesterna. När sedan talspråket omvandlas 
till skriftspråk går även tonfallet förlorat och det som då återstår är endast en avskalad version av 
informanternas uttalanden (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218). Trots dessa bortfall anser vi att vi ändå 
har förmedlat en rättvis bild av informanterna genom att alla citat har återgetts ordagrant. Vi har även 
tagit med alla pauser samt eventuellt oavslutade meningar. En intervju är dessutom alltid subjektiv, det 
är vi som tolkar svaren vi får från informanterna och det finns alltid risk för att vi tolkar dem fel. Men 
eftersom vi är två som tillsammans tolkat och diskuterat resultatet ökar validiteten något (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 213).  

Andra alternativ för studien skulle kunna vara fokusgruppsintervjuer eller observationer. Genom att ha 
fokusgruppsintervjuer går det att tillsammans med andra reflektera över de ställda frågorna samt även 
ta del av de andras åsikter. Det är även en tidseffektiv metod eftersom att forskaren får svar från flera 
informanter på samma gång (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 130). Observation är en metod som ger 
information om fenomenet som studeras i dess naturliga kontext (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 132). 
Skulle vi använt observationer hade vi kunnat studera hur förskollärarna faktiskt gör när de ger barn 
inflytande i samlingen. Genom att kombinera intervjuer med någon av dessa metoder får studien en 
större bredd vilket skulle öka validiteten och kvaliteten. 

Resultat och analys 
Vi kommer nu att presentera och analysera våra resultat med hjälp av de läroplansteoretiska begreppen 
ramfaktor, klassifikation och inramning i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer 
som tidigare nämnts att göra en begreppsanalys för att undersöka de olika begreppens betydelse i 
förhållande till barns inflytande i samlingen. Här nedan kommer vi att redogöra för begreppens 
innebörd med hjälp av exempel från vårt resultat. Vi har i analysen nedan utgått från våra 
frågeställningar som var: - Hur organiserar och genomför förskollärare samlingar i förskolan för att 
erbjuda barn inflytande i samlingen i enlighet med läroplanen? - Hur kan de olika förutsättningar och 
hinder som ramfaktorer innebär påverka förskollärares möjligheter att erbjuda barn inflytande i 
samlingen? men vi har valt att omformulera de till andra rubriker. Vi kommer att börja med att lyfta 
fram vilka didaktiska metoder förskollärare använder för att erbjuda barn möjlighet till inflytande i 
samlingen. Därefter kommer vi att presentera hur olika ramfaktorer påverkar förskollärarnas 
möjligheter att ge barn inflytande i samlingen.  

Metoder för att erbjuda inflytande 
I läroplanen står det att ”de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 
ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (Skolverket 2010, s. 
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12). Det är sedan upp till förskollärarna att transformera detta och realisera det i verksamheten och 
däribland även samlingen. Sett till vår studie och de svar vi fått kan det tolkas som att förskollärarna 
strävar efter att erbjuda barn inflytande bland annat genom att i sin planering utgå från barnen och 
deras intressen. Många av de intervjuade uttrycker att barnen får inflytande i samlingen genom att 
innehållet planeras utifrån vad förskollärarna observerat att de är intresserade av och på det sättet får 
barn ett indirekt inflytande över samlingens innehåll. Förskollärare 1 uttrycker det så här:   

Dels så utgår vi ju från dem ofta i den här förmiddagssamlingen när vi ser vad de gör. Men sen har 
vi satt upp på väggen en samlingsbok, heter det, där vi har sagt att om det är någonting som ni vill 
att vi tar upp i samlingen eller någonting ni vill visa eller vad som helst så säg det så skriver vi upp 
det i boken.  

Förskollärare 2 menar att pedagogerna på förskolan kan forma samlingen och dess innehåll efter 
barnens intressen eftersom att de har lärt känna barnen och vet vad de tycker om. Finns det 
något de märker att barnen gillar extra mycket, exempelvis en speciefik lek, försöker de göra 
den oftare. Detta kan tolkas som en svag klassifikation som enligt Eriksson (2014, s. 28) innebär 
att gränserna mellan olika aktiviteter inte är lika tydliga. I exemplet ovan förstås detta genom att 
barnen erbjuds ett utrymme i samlingen där de själva får bestämma vilket leder till att 
förskollärarna inte styr och kan därmed inte heller avgränsa samlingen så att fokus endast blir på 
en sak.  

Flera förskollärare uttryckte att barnen ibland ges inflytande genom att de själva får hålla i samlingen.  

Förskollärare 2 säger bland annat så här:  

En gång i veckan så har vi också att barnen själva håller samlingen. Det har vi på fredagar och då 
har vi roterande, olika barn håller samlingen varje vecka […] de får göra precis vad de vill […] en 
del såklart det är styrt.  

Förskollärare 1 säger så här: 

Barninflytande i själva samlingen, ja men det är väl när de, när samlingen är, när det inte bara är 
jag som styr innehållet utan att de faktiskt får vara med och bestämma. Och hålla i samlingen... 
Brukar de också få göra… De får hjälpa till att hålla i samlingen men också att man lyssnar på vad 
de har att säga och formar samlingen… alltså de behöver väl hjälp att forma den lite så det inte 
svävar iväg ALLT för mycket. 

Dessa exempel visar på en svag inramning som Eriksson (2014, s. 28) förklarar som att kontrollen 
över kommunikationen inte är tydlig. Sett till exemplet ovan framgår det att inramningen är svag 
eftersom att det är barnen som har kontrollen över kommunikationen i samlingen och inte 
förskollärarna. Detta innebär att barnen ges ett stort inflytande i samlingen genom att de själva får 
bestämma innehållet. Dock så begränsas detta inflytande av förskollärarna eftersom att det finns en 
tidsram att följa och denna begränsning motiveras genom att barnen inte har så bra uppfattning om när 
de resterande barnen har tappat intresset. Förskollärare 3 menar att ”jag tycker visst att barnen ska 
kunna få inflytande men […] vi vuxna måste ändå jaa styra och sätta lite gränser sådär så det inte blir 
för utdraget”. Detta skulle kunna förstås som en stark inramning eftersom att förskolläraren 
kontrollerar det talutrymme barnen får i samlingen. Eriksson (2014, s. 28) och Emilson (2007, ss. 19) 
menar att en stark inramning innebär att är det förskollärarna som kontrollerar kommunikationen och 
vem som säger vad. Fastän barnen ges inflytande genom att själva få hålla i samlingen så är det 
fortfarande förskollärarna som kontrollerar barnens talutrymme och därmed blir situationen starkt 
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inramad. Barnen ges inflytande men det sker delvis på den vuxnes villkor. Dock behöver inte detta 
vara något negativt, då förskollärare 4 berättar att barnen själva uttrycker att de vill att den vuxne styr: 

För de andra vill inte acceptera, de är mest vana att det är en vuxen som säger och det är också 
någonting vi har funderat mycket, när 2 stora barn vill hålla samlingen det är till en viss gräns men 
efter kommer de andra och säger ”nej, men varför ska du bestämma, jag lyssnar inte du är inte min 
fröken” säger de. 

Vidare lyfter förskollärare 4 även fram att barninflytande för henne till stor del handlar om att barnen 
får vara med och reflektera. Det handlar inte endast om att vara med och bestämma utan även om att få 
uttrycka sina tankar och åsikter: 

Jag tror att det är mycket mer.. alltså mer än att bestämma, att prata, att kunna säga vad de tycker 
och tänker. Då är det inte bara vi som bestämmer det är dem tillsammans med oss… kunna säga 
till vad de tycker och tänker…  

Även detta exempel går att tolka med hjälp av Eriksson (2014, s. 28) som skriver att svag inramning 
innebär att förskolläraren inte har kontroll över kommunikationen. I detta exempel framgår det att 
förskolläraren inte har kontroll över kommunikationen eftersom att den utgår ifrån barnen och de 
tankar de ger uttryck för.  

En metod för att kunna erbjuda barn mer inflytande i samlingen menar förskollärare 1 och 4 kan vara 
att dela upp barngrupperna i mindre grupper. Förskollärare 1 motiverar detta med att det då blir lättare 
att tillgodose barnens olika behov. Hon berättar att de delat upp barnen efter ålder för att lättare kunna 
anpassa innehållet då de märkt att samlingen oftast var inriktad mot antingen de äldre eller yngre 
barnen vilket gjorde att mellanbarnen inte fick ut något av samlingen. Detta kan förstås som en stark 
klassifikation med hjälp av Eriksson (2014, s. 62) som menar att åldershomogena grupper är en stark 
klassifikation. Förskollärare 1 berättar även att de har språkanpassade samlingar för de barn som 
behöver extra språkträning samt en samling för de barn som är i behov av extra stöd. Även detta tolkar 
vi som en stark klassifikation eftersom att barnen delas in i grupper utifrån vad de har för behov 
(Eriksson 2014, s. 62).  

En av förskollärarna (nr 3) använder något hon kallar samlingspåsar när de har sångsamling. Dessa 
innehåller exempelvis olika figurer, bilder eller sångkort och används som ett sätt att erbjuda de minsta 
barnen inflytande då de saknar det verbala språket. Barnen får då en i taget plocka upp något ur påsen 
och utifrån den saken sedan välja en sång. Eftersom att en stark klassifikation definieras som att olika 
ämnen och innehåll aldrig går in i varandra (Eriksson 2014, s. 28) kan samlingen i detta exempel 
delvis förstås som starkt klassificerad då förskolläraren har bestämt att det ska vara sångsamling. 
Samtidigt kan det inom den avgränsningen ses som en svag klassifikation eftersom att barnen får vara 
med och påverka innehållet på så sätt att de får välja vilka sånger som ska sjungas. Detta gör att 
barnen erbjuds inflytande men det är förskolläraren som bestämmer hur mycket och på vilka sätt. 
Därmed innebär det att förskolläraren har kontroll över kommunikationen i samlingen och bestämmer 
vem som säger vad, och på så sätt blir hela situationen starkt inramad (Emilson 2007, ss. 18-19). Likt 
förskollärare 3 menar förskollärare 2 att barnen erbjuds inflytande utifrån förutbestämda material i 
samlingen 

Det de får välja till exempel låt säga jag har några siffror på golvet och låt säga att under siffrorna 
gömmer sig sånger. Så får de välja den siffran de vill ha till exempel eller... på det sättet får de 
inflytande får välja vad de vill ha. 

Även detta är ett exempel på en svagt inramad men starkt klassificerad samling.  
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Ramfaktorer 
Det som framgick i vår studie var att det förekommer flera olika ramfaktorer som påverkar 
förskollärarnas möjligheter till att erbjuda barn inflytande. Som tidigare nämnts i teoriavsnittet går det 
att med ramfaktorteori studera de villkor som styr hur verksamheten kan bedrivas (Eriksson 2014, s. 
29). Vi ska nu ta upp några olika faktorer som lyftes fram av informanterna som vi menar kan förstås 
som ramfaktorer som påverkar deras arbete med barns inflytande i samlingen. 

Tiden som ramfaktor 

Samlingen avgränsas tidsmässigt av förskollärarna för att bibehålla barnens fokus. De flesta 
förskollärarna lyfter fram att samlingen oftast är mellan 10-15 minuter lång och sker strax innan lunch. 
Detta innebär att förskollärarna har en viss tid att förhålla sig till och därför kan tiden förstås som en 
ramfaktor. Att samlingen alltid förläggs till en specifik tid kan i enlighet med Eriksson (2014, s. 55) 
tolkas som en stark klassifikation då det finns en tydlig tidsgräns mellan samlingen och lunchen.  

Flera förskollärare berättar att de ibland låter samlingen dra ut på tiden om barnen är väldigt inne i 
något, men aldrig mer än fem minuter då det i så fall skulle påverka aktiviteter senare under dagen. 
Därför anser de flesta förskollärare att det är viktigt att förhålla sig till den tidsram som finns. 
Förskollärare 5 uttrycker svårigheten med att ” först ge barnet möjlighet och frihet till att ha samling 
och sen måste man stoppa […] det kan vara lite svårt att först tända glöden och sen måste man…”. 
Därmed kan den starka inramning av samlingen som tidigare nämnts förstås i relation till tiden som en 
ramfaktor och således även förstås påverka barns möjligheter till inflytande i samlingen.  

Barngruppsstorleken som ramfaktor 

Även barngruppens storlek kan ses som en ramfaktor då stora barngrupper gör att det blir det svårare 
att se till varje enskild individs behov och därmed blir det svårare att erbjuda barn inflytande. Som 
tidigare nämnts delar förskollärarna upp barngruppen i mindre grupper i samlingen som en metod för 
att lättare kunna tillgodose barns rätt till inflytande, men för att detta ska vara möjligt krävs att det 
finns tillräckligt med personal. Därmed kan även personaltätheten ses som en ramfaktor då flera 
förskollärare uttryckte att detta inte var möjligt om inte all personal fanns på plats. Huruvida det är 
ordinarie personal eller vikarier samt om eventuell resurspersonal är borta spelar också stor roll. På 
frågan vilka möjligheter respektive svårigheter hon kunde se med att ge barn inflytande i samlingen sa 
förskollärare 1: 

Alltså det enda som är svårigheter det är ju när inte personalen är… när vi inte är… tillräckligt 
många personal eller när det är mycket vikarier... Vi är framför allt, vi är tre personal som är fasta 
på den avdelningen. Och när inte alla vi… vi klarar oss på två men om två är borta, då blir det 
lite… då blir det lite tufft att ha samlingen. 

Även ekonomin kan här ses som en ramfaktor som påverkar förskollärarnas möjligheter att erbjuda 
barn inflytande i samlingen, då denna styr möjligheten att ta in extra personal. Om det inte finns 
möjligheter att ta in extra personal blir det svårare att dela in barngrupperna i mindre grupper i 
samlingen och därmed minskas barnens inflytande i samlingen. Detta är dock något som beslutas på 
formuleringsarenan och är inget som förskollärarna kan påverka. På det viset blir även 
formuleringsarenan här en ramfaktor då det är där det bestäms vilken ekonomi som finns i förskolan 
(Dahlberg, Lundgren & Åsén 1991; Dahlberg & Åsén 1986a i Eriksson 2014, s. 30). 
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Förskollärare 4 menar att de gör uppdelningar mellan barnen så att de är jämnt fördelade i deras 2 
olika samlingar. I dessa två samlingar är barnen i blandade grupper så att de små ska kunna lära sig av 
de stora. Förskollärare 2 menar att det inte alltid är möjligt att tillgodose alla barnen då det är så stora 
grupper, fler barn innebär mindre tid till de enskilda individerna. I samlingen innebär detta att om det 
är stora barngrupper blir det svårare att ge barn inflytande då alla barns behov ska tillgodoses.  

Förskollärare 3 säger så här:  

Faktiskt om det är en stor barngrupp och säg kans.. ibland så är grupperna lite röriga och då kan 
det va lite stor åldersskillnad kanske ibland också ra då kan det va att man kanske måste dela 
samlingen på två, jag tycker inte att det är det optimala.. 

Även här framgår det att barngruppsstorleken är en ramfaktor, är det för stora barngrupper i samlingen 
minskas barnens möjligheter till att få inflytande. Förskollärarna måste därför dela på barngruppen för 
att se till att deras behov tillgodoses i samlingen och att de ges möjligheter till inflytande. Även här 
kan formuleringsarenan ses som en ramfaktor då det är där det bestäms hur stora barngrupperna ska 
vara.  

Barngruppen som ramfaktor 

En annan aspekt av barngruppen som ramfaktor är vilka barn som ingår i gruppen och vilket humör de 
är på. Flera förskollärare uttryckte att det vissa dagar inte alls fungerade att ha samling eftersom 
barnen var allt för uppe i varv och inte kunde koncentrera sig. Förskollärare 2 menar att om det är 
stora barngrupper så blir det ganska stökigt och barnen avbryter ofta och får för sig att göra andra 
saker. På så sätt kan detta tolkas som att barngruppen i sig kan förstås som en ramfaktor. Förskollärare 
3 menar att ålderskillnaden på barnen kan vara en ramfaktor vilket leder till att barnen blir röriga. Som 
tidigare nämnts kan det bero på att innehållet anpassas efter en viss ålder och övriga barn kan bli 
uttråkade om det inte passar dem. Förskollärare 4 menar att det är viktigt att barnen får leka och 
springa av sig innan samlingen. Annars blir det svårt att få dem att hålla sig lugna och lyssna på 
pedagogen men även de andra barnen vilket gör det svårare att erbjuda barnen inflytande då de bara 
stör hela barngruppen. Detta kan då förstås som ytterligare ett exempel på att barngruppen kan ses som 
en ramfaktor. 

Personaltäthet som ramfaktor 

Förskollärare 1 menar att det är viktigt att ordinarie personalen är på plats, speciellt vid samlingen. 
Detta för att kunna dela upp barnen i mindre grupper och därmed även kunna erbjuda dem mer 
inflytande.  Då flera barn har resurs är det viktigt att dessa finns på plats för att annars måste en 
ordinarie gå in och vara med det barnet vilket gör det svårare att gå ifrån och ha mindre samlingar med 
de andra barnen.  

Förskollärare 5:  

vi har ett barn som om hen kommer för sent eller vad man ska säga då blir hen såhär ”nej jag vill 
inte vara med på samlingen” och hade man varit en lärare och var själv, det finns ju inget… ”Du 
måste vara med för du kan inte vara ute själv”, men då kan ju en av oss gå ut från samlingsrummet 
och vara med det barnet. 

Detta är ett tydligt exempel på hur personaltätheten kan ses som en ramfaktor. Finns det inte 
tillräckligt med personal går det inte att erbjuda barnet att gå ifrån samlingen och därmed har barnet 
inget inflytande över sitt eget beslut. Det är viktigt att samtliga förskollärare finns på plats i samlingen 



17 
 

för att barn ska kunna erbjudas inflytande. Även här kan den ekonomiska aspekten ses som en 
ramfaktor för barns möjligheter till inflytande i samlingen. Då ekonomin styr personalantalet kan detta 
problem återigen kopplas till formuleringsarenan (Dahlberg, Lundgren & Åsén 1991; Dahlberg & 
Åsén 1986a i Eriksson 2014, s. 30). 

Rummet som ramfaktor 

Förskollärare 3 menar att rummen är väldigt små, i samlingen innebär det att det inte finns plats för att 
kunna leka olika lekar som barnen tycker om. Därför kan rummen förstås vara en ramfaktor som 
innebär att barnens inflytande i samlingen begränsas då det är förskollärarna som bestämmer efter de 
förutsättningar de har i de små rummen. Eriksson (2014, s. 60) menar att ett rum i förskolan kan vara 
starkt klassificerat på grund av det är utformat för en specifik aktivitet. Förskollärare 1 och 2 berättade 
att samlingen alltid sker i samma rum på en rund matta och att barnen har bestämda platser. Detta 
skulle kunna tolkas som en relativt stark klassifikation då utformandet av rummet visar vilken aktivitet 
som ska förekomma samt hur barnen ska sitta och detta minskar då barnens inflytande i samlingen.  

Diskussion  
Om vi återvänder till läroplanscitatet i inledningen framgår det i vår gjorda studie att ansvaret vilar på 
förskolläraren, det är deras ansvar att erbjuda barn möjligheter till inflytande. Syftet med vår studie var 
att via intervjuer med förskollärare undersöka hur barn ges möjligheter till inflytande i den 
organiserade samlingen. För att kunna undersöka detta har vi använt oss av dessa frågeställningar; Hur 
organiserar och genomför förskollärare samlingar i förskolan för att erbjuda barn inflytande i 
samlingen i enlighet med läroplanen samt hur kan de olika förutsättningar och hinder som 
ramfaktorer innebär påverka förskollärares möjligheter att erbjuda barn inflytande i samlingen? Vår 
första frågeställning genererade resultat som visar på att förskollärare använder sig av olika 
klassifikationer och inramningar för att behålla kontroll över samlingssituationen. Denna kontroll 
används sedan för att kunna erbjuda barn inflytande. Dessa klassifikationer och inramningar kan 
således förstås som metoder för att erbjuda barn inflytande i samlingen. Dessa metoder består bland 
annat av samlingspåsar där barnen själva får välja vad de vill sjunga, sångkort och att dela in barnen i 
mindre grupper. Ytterligare en metod är att samlingen planeras utifrån det som förskollärarna 
observerat att barnen intresserar sig för och därmed ges barnen ett indirekt inflytande. Den andra 
frågeställningen resulterade i svar på vilka ramfaktorer som kan påverka barnens inflytande i 
samlingen. Vårt resultat visar att de ramfaktorer som tydligt framträder i vårt material är bland annat 
tiden, barngruppsstorleken och personaltäthet. Dessutom framgår det även vad de intervjuade 
förskollärarna anser att barns inflytande i samlingen innebär. Vårt resultat kan sammanställas i två 
kategorier och kommer här nedan att diskuteras i förhållande till tidigare forskning och presenteras 
under följande rubriker; metoder för att erbjuda barnen inflytande och betydande ramfaktorer. 

Metoder för att erbjuda barnen inflytande 

Informanterna berättade att de använder sig av olika metoder för att kunna erbjuda barn inflytande i 
samlingen. Dessa metoder beskrivs i analysen som klassifikationer och inramningar som kan vara 
antingen starka eller svaga. Dessutom framgår det i våra resultat att förskolläraren ofta är den som styr 
samlingen. Fastän de ibland har en tyst roll då barnen håller i samlingen så styr de fortfarande genom 
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att stoppa barnen om det blir för utdraget. Med andra ord går det att tolka detta som att trots att det är 
barnen som håller i samlingen så kontrollerar förskollärarna barnens inflytande i den. Detta menar de 
flesta av förskollärarna att de gör för att det inte ska bli för utdraget och spåra ur samt för att alla barn 
ska trivas och känna sig delaktiga. 

Emilson och Folkesson (2006 i Emilson 2007, ss. 12) skriver att samlingen som aktivitet är starkt 
klassificerad och inramad vilket innebär att barns möjligheter till inflytande minskar. Emilson (2007, 
ss. 13, 36) menar även att det är förskolläraren som styr upplägget av samlingen vilket kan leda till att 
barns möjligheter till inflytande begränsas och när de väl får bestämma sker det på förskollärarens 
villkor och utifrån ett förutbestämt material. Likt denna tidigare forskning visar ett första resultat från 
vår studie att två av förskollärarna använde sig av samlingspåsar och sifferkort för att erbjuda barn 
inflytande. Förskollärarna använder sig av redan förutbestämt material för att hålla sig till det ämne 
som har planerats och därmed begränsas barnens inflytande delvis då de endast får bestämma inom de 
ramar förskollärarna satt upp. Detta kan kopplas till det Rubinstein Reich (1994, s. 57) skriver om 
svårigheterna med att kunna ge barn inflytande i samlingen samtidigt som de själva har en pedagogisk 
poäng att förmedla. Dessa klassifikationer och inramningar som görs kan således förstås som metoder 
som förskollärarna använder för att hantera detta dilemma. 

Eide et al (2012, ss. 16) menar att samlingen är en vuxenstyrd aktivitet där barnens inflytande är 
begränsat. Likt detta visar ett andra resultat i vår studie att förskollärarna är de som styr samlingen 
med hjälp av klassifikationer och inramningar. Dock lyfter Eide et al. (2012, ss. 16) även fram att 
denna styrning inte nödvändigtvis behöver vara något negativt då den skapar en trygghet för barnen 
och en struktur som gör att alla barn kommer till tals, vilket även ytterligare ett resultat från vår studie 
visar. Att de vuxna styr behöver inte ses som en negativ sak då många av barnen markerar tydligt i 
samlingarna att de vill att det ska vara så, när den vuxne styr kan de se till att alla barn kommer till tals 
och därmed ge dem mer inflytande. Om det bara är ett barn som håller i samlingen är det bara det 
barnet som har inflytande eftersom att hen då gärna vill prata själv. Därmed kan det till skillnad från 
tidigare forskning ses som något positivt att förskollärarna använder sig av styrning eftersom att detta 
kan förstås gynna barns möjligheter till inflytande. 

Att klassifikationerna och inramningarna som förskollärarna i vår studie gör kan förstås som en metod 
för att lättare kunna ge alla barn inflytande i samlingen går även att se i förhållande till det Johannesen 
och Sandvik (2009, s. 40) skriver om att de vuxna är i en maktposition i förhållande till barnen och att 
det därmed är på den vuxnes ansvar att ge barn inflytande i samlingen. Det framgick av de intervjuade 
förskollärarna att styrningen beror på att samlingen inte ska bli kaotisk och skena i väg för mycket, 
vilket även lyfts fram av Arnér (2006, s. 93) som i sin forskning skriver att förskollärarna bemötte 
barnens initiativ med motstånd om de bedömde att dessa kunde störa deras planering. Även Eide et al. 
(2012, ss. 14, 17) har i sin studie kommit fram till att barns åsikter och initiativ endast tas tillvara på 
om det passar in i förskollärarens planering av samlingen. Detta går att tolka som att förskollärarnas 
styrning beror på att de vill undvika kaos. Å ena sidan kan detta kopplas samman med vårt resultat då 
flera förskollärare menade att de styr för att behålla barnens fokus i samlingen och kunna förmedla det 
som har planerats. Å andra sidan lyfte de fram styrning som en metod för att faktiskt kunna erbjuda 
barn inflytande. 

Johannesen och Sandvik (2009, ss. 30-31) problematiserar vad det kan innebära att barn har inflytande 
och menar att det innebär mer än att få vara med och bestämma. Det handlar om att barnen ska kunna 
uttrycka sina åsikter och känna att de blir hörda. Ytterligare ett resultat i vår studie var att barns 
inflytande ofta kom att handla om just medbestämmande och att barnen ges inflytande genom att de 
kan påverka samlingens innehåll. Dock visar vårt resultat även att barns inflytande handlar om att 
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kunna uttrycka sina åsikter och att kunna tycka och tänka som de vill. Därmed går även detta att 
koppla till förskollärarens maktposition gentemot barnen, för att barnen ska kunna uttrycka sina åsikter 
och bli lyssnade på kräver det att förskollärarna är villiga att släppa på sin kontroll och låta barnen ta 
mer plats.  

Betydande ramfaktorer  

Studiens resultat visar på att det finns olika yttre ramfaktorer i form av tid, barngruppsstorlek och 
personaltäthet som påverkar och begränsar barns inflytande. Arnér (2006, s. 102) lyfter fram 
barngruppsstorleken som en organisatorisk ramfaktor och skriver att för stora barngrupper gör det 
svårare att erbjuda barn inflytande. I vår studie framgår det att förskollärarna använder sig av starka 
klassifikationer i samlingen för att hantera detta dilemma, bland annat genom att barngruppen delas in 
i mindre grupper i samlingen för att lättare kunna ge dem inflytande. En annan svårighet med stora 
barngrupper i samlingen är att många barn ska ges inflytande samtidigt (Østrem et al. 2009 i Eide et 
al. 2012, ss. 6). Även Rubinstein Reich (1994, ss. 57) talar om svårigheterna med att bemöta enskilda 
individer och samtidigt se till hela gruppen och lyfter i sin forskning fram att en metod för att 
tillgodose det enskilda barnet är genom att låta hen vara i fokus för allas uppmärksamhet i samlingen.  
I vårt resultat framgick det att förskollärarna använder en svag inramning genom att barnen själva får 
hålla i samlingen för att på så sätt lyfta fram den enskilda individen. Å andra sidan framkom det även 
att det individuella barnets inflytande begränsas till fördel för gruppens intressen.  

Vidare visar studien även att tiden kan ses som en ramfaktor som både möjliggör och hindrar barns 
möjligheter till inflytande i samlingen, vilket vi vill lyfta som ett viktigt resultat. Rubinstein Reich 
(1996, s. 34) skriver att tiden är en ramfaktor för att den kan begränsa möjligheten att kunna tillgodose 
varje barn och därmed även kunna erbjuda dem inflytande. Sett till vår studie lyftes detta fram som en 
ramfaktor då de flesta förskollärarna menar att även när barnen fick inflytande genom att själva få 
styra samlingen var de tvungna att gå in och avbryta när de andra barnen tröttnat. Det kan förstås i 
relation till det vi tidigare skrivit angående balansgången med att se till den enskilda individen 
samtidigt som hela gruppens behov ska tillgodoses.  

Ytterligare ett resultat från vår studie visar på att personaltäthet kan ses som en ramfaktor. I likhet med 
Arnér (2006, s. 102) som i sin studie kommit fram till att förskollärarna upplever det som svårt att 
uppfylla läroplansmålen då det är för lite personal, uttryckte förskollärarna i vår studie att arbetet med 
barns inflytande kan vara problematiskt när inte all personal är på plats. Eftersom att det står i 
läroplanen att barn har rätt till inflytande och att det är förskollärarens ansvar att erbjuda detta 
(Skolverket 2010, s. 12) kan personaltätheten således förstås som en betydande ramfaktor. 

Sammanfattning  

I denna studie har vi likt den tidigare forskningen kommit fram till att barns inflytande är begränsat då 
samlingen är en vuxenstyrd aktivitet. Dessutom lyfts det fram i den tidigare forskningen att det är 
problematiskt att erbjuda barn inflytande i samlingen vilket även vårt resultat visar. Däremot kan vår 
studie med sitt läroplanteoretiska perspektiv erbjuda en förståelse för vad denna problematik delvis 
grundar sig i då vi lyft fram olika ramfaktorer och dess inverkan i verksamheten. Dessutom belyser vår 
studie att de olika strategier som de intervjuade förskollärarna har för att erbjuda barn inflytande i 
samlingen kan förstås som metoder för att kringgå dessa ramfaktorer. Till skillnad från tidigare 
forskning ser vi inget problem med att samlingen är vuxenstyrd eftersom att det framkommer i vår 
gjorda studie att styrningen används för att barnen ska kunna erbjudas inflytande trots vissa hinder i 



20 
 

verksamheten. Inflytandet är dock alltid begränsat och därmed kanske inte vår idé som samlingen som 
en plats för barns inflytande inte är så lämplig? 

Slutsatser 
Vår studie visar att förskollärarna oftast har makten i samlingen. Det är de som styr innehållet och 
därmed även vilka som kommer till tals. Om förskolläraren inte styr och bestämmer innehållet på ett 
bra sätt tappar barnen fokus och blir i stället röriga och drar med sig de andra barnen. Genom att 
inrama samlingen begränsas barns möjligheter till att skapa kaos och förskollärarna kan styra så att de 
kan förmedla det de vill. Det som dessutom framgår är att barnens inflytande i samlingen är tydligt 
kopplat till förskolläraren och hur villig hen är att erbjuda barnen det. Förskollärarna menar alla att de 
ger barn inflytande i samlingen och berättar om deras metoder för att göra det. Däremot så visar 
studien att förskollärarna begränsar detta inflytande genom att styra barnen. 

Det är svårt att ge barn inflytande i samlingen på grund av vissa ramfaktorer som är svåra att påverka. 
Att förskollärarna klassificerar och inramar samlingen kan i relation till de ramfaktorer vi lyft fram ses 
som metoder för att kunna erbjuda barnen inflytande i samlingen. Samtliga förskollärare i studien 
lyfter fram för stora barngrupper som en omständighet som försvårar arbetet med att ge barn 
inflytande. Att avgränsa samlingen genom att den genomförs i mindre grupper, antingen 
åldershomogena eller utifrån barnens behov, blir således en metod som gör det lättare för 
förskollärarna att se alla barn och låta alla komma till tals. De svårigheter som tagits upp i tidigare 
forskning så som gruppstorlek, tiden och personaltäthet syns även i vår studie, men vår studie bidrar 
till en förståelse för hur man kan förhålla sig till samt arbeta runt dessa faktorer.  

Mycket av den tidigare forskning vi presenterat lyfter endast fram de negativa sidorna med en 
vuxenstyrd samling och menar att barnens möjligheter till inflytande begränsas. Vår studie visar i linje 
med denna tidigare forskning att samlingen är en vuxenstyrd aktivitet men den visar även att denna 
styrning, som de gör med hjälp av klassifikationer och inramningar, leder till att barn kan få mer 
inflytande i samlingen. Därmed behöver inte vuxenstyrningen ses som något negativt då den används 
för att kunna erbjuda barnen mer inflytande och barnens tid ramas in för att förskollärarna ska kunna 
se till hela barngruppen men även den enskilda individen. På så sätt kan styrningen förstås användas 
på ett sätt som gynnar barnen.  

Vi kan i denna studie se att förskollärarna försöker arbeta med barns inflytande i samlingen trots de 
olika ramfaktorerna, men de försök som görs är förknippade med vissa svårigheter. Dessa svårigheter 
togs upp mer genomgående i diskussionen och är exempelvis att både se till det enskilda barnet och 
hela gruppen samtidigt samt att låta barn själva välja innehåll när förskollärarna har något de vill 
förmedla. Därmed anser vi inte att samlingen är den bästa platsen för att ge barn inflytande, utan ska 
istället sträva efter andra värdeord som exempelvis att den ska vara rolig och intressant. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Många av de ramfaktorer vi har lyft fram som betydelsefulla för att som förskollärare kunna erbjuda 
barn inflytande i samlingen är sådana som kan sägas komma från formuleringsarenan, exempelvis 
barngruppsstorlek och personaltäthet. Detta är inte något som förskollärarna direkt kan påverka i sin 
dagliga verksamhet utan något som de helt enkelt måste förhålla sig till. Vår studie visar att samlingen 
är en aktivitet som i relativt stor utsträckning styrs av pedagogerna på förskolan, som med hjälp av 
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klassifikationer och inramningar kan behålla kontrollen över den. Dock behöver inte detta förstås som 
någonting negativt, utan skulle i stället kunna ses som att förskollärarna har hittat olika metoder för att 
komma runt de eventuella hinder som ramfaktorer kan innebära. 

Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur de ramfaktorer vi tagit upp i denna studie påverkar 
andra områden i förskolans verksamhet och inte bara barns inflytande och samlingen. Exempelvis 
studera ramfaktorers påverkan på matsituationen, projektarbeten och den fria leken. Genom att studera 
dessa olika delar får vi en bredare bild av vilken effekt ramfaktorer har och kan på så sätt påvisa 
problematiken med stora barngrupper och den ibland bristande personaltätheten. Det finns en 
pågående debatt om barnsgruppsstorlek och personaltäthet och att lyfta fram hur dessa faktorer 
påverkar olika delar i verksamheten kanske skulle kunna påskynda ett förändringsarbete som skulle 
kunna underlätta förskollärarnas arbete. 

Förslag på frågeställning kan vara:  

• Hur påverkas det pedagogiska arbetet i förskola av stora barngrupper och personaltäthet? 

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att studera samlingen ur ett annat 
perspektiv. Detta för att den har en sådan central roll i förskolans verksamhet men att dess syfte skiljer 
sig åt mellan olika förskolor. Därmed kan det vara intressant att utifrån barns perspektiv och med hjälp 
av barnintervjuer studera samlingen och vad de anser att den bör fylla för funktion. 

Förslag på frågeställningar: 

• Hur ser barn på samlingen som aktivitet? 

• Vad anser barnen att samlingen ska innehålla? 

 

För att bygga vidare på vår gjorda studie kan det vara intressant att göra observationer och sociogram 
för studera talutrymmet samt hur det fördelas i gruppen.  

Förslag på frågeställningar: 

• Vilka barn ges mest inflytande i samlingen genom talutrymme?  

• Hur fördelas talutrymmet mellan pedagoger och barn? 

Eftersom att barns inflytande i förskolan är ett viktigt område som dessutom omnämns i läroplanen är 
det viktigt att fortsätta studera detta. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Samtyckesformulär  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm 2015-11-23 
 
 
Hej förskollärare! 
Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Vi är nu inne på vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen i vilken det ingår att skriva ett examensarbete. Vår studie 
kommer att handla om vilket inflytande barnen har/får i den dagliga samlingen. 
För att göra denna undersökning skulle vi vilja intervjua er förskollärare. Intervjun beräknas ta cirka 
45 minuter där vi kommer att använda oss av ljudupptagningar och anteckningar. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt samt personuppgiftslagen (1998:204), 
vilket innebär att allt insamlat material kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Dessa 
uppgifter kommer endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en 
uppsats som kommer att publiceras digitalt. När uppsatsen är godkänd kommer materialet att förstöras.  
 
Vi vill med detta brev be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 
Vänliga hälsningar Josefin Gustafsson & Lisa Erdem 
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Josefin Gustafsson & Lisa Erdem 
070-XXXXXXX              073-XXXXXXX 
XXXX@gmail.com 
XXXX@hotmail.com 
 
 
Anna Palmer 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Mailadress: XXXX@buv.su.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. 
 
 
Förskollärarens underskrift: 
 
…………………………………………………………………………………………………  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
1. Kan du berätta lite om hur en vanlig samling går till? 
2. Vilken funktion har den i er verksamhet? 
3. Hur organiseras den? 

- Vilken tid på dagen brukar den inträffa? 
- Hur sitter ni? 
- Finns tid avsatt för planering av just samlingar? 

4. Känner du att det finns några yttre faktorer (tid, gruppstorlek) som påverkar genomförandet av 
samlingen? 
5. Vad ligger till grund för när innehållet i samlingen planeras? 

- Har barnen någon möjlighet att påverka samlingens innehåll? 
6. Finns det något ämne eller speciellt innehåll som du känner brukar fånga barnens intressen? 
7. Vad anser du att barninflytande i samlingen kan innebära? 
8. Känner du att det finns möjlighet att ge barn inflytande i en aktivitet som ändå är relativt styrd? 

- Vilka didaktiska metoder använder du för att ge barn möjlighet till inflytande i samlingen?  
- Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att ge barn inflytande i samlingssituationen? 

9. Hur ser du på din ansvarsroll i samlingen? 
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